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Privind aprobarea proiectului de lege  

pentru  modificarea unor acte normative 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru modificarea unor acte  normative. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 
Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 

 
Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 

 
Ministrul apărării      Alexandru Pînzari 

 
Ministrul afacerilor interne    Pavel Voicu 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

L E G E  

pentru modificarea unor acte normative 

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

 

 Art.  I.  – Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 

corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul 

Inspectoratului General de Carabinieri nr. 1544/1993 (republicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247–251, art. 752), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1.  În tot textul legii, cuvintele ,,Legea privind pensiile de asigurări sociale 

de statˮ, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele ,,Legea privind 

sistemul public de pensiiˮ, la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvântul 

„satisfac”, la orice formă gramaticală  – cu cuvântul „îndeplinesc”, la forma 

gramaticală corespunzătoare.     

 

2. La articolul 11 alineatul (1), cuvintele „ofiţerilor, praporşcicilor, 

micimanilor şi militarilor reangajaţi, militarilor de sex feminin, plutonierilor, 

sergenţilor, caporalilor, marinarilor şi soldaţilor” se substituie cu cuvîntul 

„militarilor”. 

        

3. La articolul 16,  alineatul (2)  se abrogă. 

 

4. La  articolul 26, alineatul (5) se abrogă. 

        

 5. La articolul 39
1
 alineatul (2), textul ,, , cu excepţia persoanelor care 

primesc alocaţie lunară de stat conform Legii cu privire la protecţia socială 

suplimentară a unor categorii de populaţie” se exclude. 

  

5. La articolul 52 alineatul (1), enunțul ,,Prestatorul de servicii de plată 

desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Națională de Asigurări 

Sociale” se substituie cu enunțul „Modul de organizare a activităților privind 

plata pensiilor se stabilește de către Guvern”. 

        

6. Articolul 60 va avea următorul cuprins: 

   ,,Articolul 60. Plata pensiei la stabilirea domiciliului în străinătate 
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         (1) Militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor 

afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri 

şi  familiile acestora care şi-au stabilit domiciliul  în străinătate cu care Republica 

Moldova nu are încheiat acord cu privire la garanțiile sociale și asigurarea cu 

pensii a foștilor militari și a membrilor familiilor lor au dreptul la pensie în 

condiţiile prezentei legi. 

         (2) Modul de solicitare şi de plată a pensiei se stabileşte de către Guvern.” 

   

Art. II. – Articolul 32
1 

din Legea nr. 544/1995 cu privire la statutul 

judecătorului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, 

nr. 15-17, art. 63), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (1
1
) cu 

următorul cuprins:  

„(l
1
) Modul de organizare a activităţilor privind plata pensiilor se stabileşte 

de către Guvernˮ. 

     

Art. III. – Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 85-86, art. 570), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

 

1. Se completează cu articolul  13
1 
cu următorul cuprins: 

 „Articolul 13
1
. Calculul şi plata plăţilor periodice capitalizate 

Modul de organizare a activităţilor privind calculul şi plata plăţilor 

periodice capitalizate se stabileşte de către Guvern.ˮ 

 

2. La articolul 14 alineatul (3), textul „anual la 1 aprilie. Coeficientul de 

indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum 

şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent, determinate” se 

exclude. 

        

 Art. IV. – La articolul 34 alineatul (l) din Legea nr.156/1998 privind 

sistemul public de pensii (republicată în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, enunțul 

,,Prestatorul de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnat de 

către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Socialeˮ se 

exclude. 

  

Art.  V. – La articolul 6 alineatul (6) din Legea nr. 499/1999 privind 

alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni (republicată în 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 87–91, art. 214), cu 

modificările ulterioare, enunțul ,,Prestatorul de servicii de plată desemnat de 

către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări Socialeˮ se 
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substituie cu enunțul ,,Modul de organizare a activităţilor privind plata alocaţiilor 

se stabileşte de către Guvern.ˮ 

 

Art. VI. – Legea nr.1591/2002 privind protecţia socială suplimentară a 

unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie (publicată în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 1-2, art. 6), cu modificările ulterioare, se 

completează cu articolul 3
1
 cu următorul cuprins: 

    

 ,,Art. 3
1
. – Modul de organizare a activităților privind plata alocațiilor de 

stat se stabilește de către Guvern.ˮ 

   

Art. VII.  – Articolul 24 din Legea nr. 289/2004 privind indemnizaţiile 

pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 168-170, art. 773), cu 

modificările ulterioare, va avea următorul cuprins  

 ,,Articolul 24. Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale 

 Modul de organizare a activităţilor privind calculul şi plata prestaţiilor de 

asigurări sociale se stabileşte de către Guvern.ˮ 

 

Art. VIII. – La articolul 10 alineatul (1) din Legea nr.133/2008 cu privire 

la ajutorul social (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 179, 

art. 625), cu modificările ulterioare, enunțul ,,Prestatorul de servicii de plată 

desemnat de către beneficiar va încheia contract cu Casa Naţională de Asigurări 

Socialeˮ se exclude. 

 

Art. IX. – Articolul VI din Legea nr. 147/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 223-230, art. 505), cu modificările ulterioare, se modifică după cum 

urmează: 

 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 

,,(1) Modul de organizare a activităţilor privind plata suportului financiar 

de stat se stabileşte de către Guvernˮ; 

      alineatul (2) se abrogă.  

 

Art. X.   –  La articolul 45 din Legea nr. 105/2018 cu privire la 

promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448), cu modificările ulterioare, 

alineatul (6) va avea următorul cuprins:  

„(6) Modul de organizare a activităţilor privind calculul şi plata ajutorului 

de şomaj se stabileşte de către Guvern.ˮ 

  

Art.  XI. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 
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(2) Guvernul, în termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi, va 

aduce actele sale normative în concordanţă cu aceasta. 

  

PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI 
 

 

 

 



 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative 
 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului   

Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative a fost elaborat de către 

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în comun cu Casa Națională de 

Asigurări Sociale. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Prezentul proiect de lege este elaborat în scopul ajustării/modificării cadrului normativ în 

vigoare, în vederea implementării distribuirii prestaţiilor sociale prin serviciul 

guvernamental de plăţi electronice MPAY. 

Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay asigură distribuirea plăţilor de la 

bugetul public naţional şi din conturile instituţiilor publice către persoane fizice. La data 

de 23 septembrie 2020 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.712 „Cu privire la 

serviciul guvernamental de plăţi electronice (MPay)”, prin intermediul căreia a fost 

prevăzută o nouă componentă a activităţii Serviciului MPay de distribuire a plăţilor de la 

stat către cetăţeni, pe lângă componenta de încasare a plăţilor disponibilă începând cu 

2013. Respectiv, Serviciul MPay asigură distribuirea de plăţi de la bugetul public 

naţional către persoane fizice. În acest sens, beneficiarii de plăţi de la bugetul public 

naţional au libertatea şi comoditatea de a alege orice prestator de servicii de plată 

conectat la serviciul MPay prin orice metodă de plată legal disponibilă şi în orice locaţie 

din ţară.  

Mai mult ca atît, enunţăm că Serviciul MPay se utilizează pentru încasarea plăţilor de la 

persoanele fizice şi juridice în procesul prestării serviciilor, precum şi pentru distribuirea 

prestaţiilor sociale şi altor plăţi, cu excepţia plăţilor salariale. Scopul serviciului MPay 

este de a oferi autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi persoanelor fizice şi 

persoanelor juridice de drept privat, o soluţie software eficientă, fiabilă şi modernă pentru 

încasarea şi distribuirea plăţilor. 

Totodată, proiectul de lege propune clarificarea unor aspecte în partea ce ţine de 

asigurarea cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpulde comandă şi din trupele 

organelor afacerilor interne şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul de lege propune modificarea unor acte legislative, în vederea reglementării 

camodul de organizare a activităţilor privind plata prestaţiilor sociale să fie stabilit de 

Guvern. Astfel, vor fi operate modificări la: Legea nr.156/1998 privind sistemul public de 

pensii, Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de 

cetăţeni,  Legea nr. 1544/1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din 

corpulde comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din cadrul 

Inspectoratului General de Carabinieri; Legea nr.133/2008 cu privire la ajutorul social, 



Legea nr. 123/1998 cu privire la capitalizarea plăţilor periodice, Legea nr. 544/1995 cu 

privire la statutul judecătorului; Legea nr. 1591/2002 privind protecţia socială 

suplimentară a unor beneficiari de pensii şi a unor categorii de populaţie, Legea nr. 

289/2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte 

prestaţii de asigurări sociale, Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării 

forţei de muncă şi asigurarea de şomaj,  Legea nr. 147/2014 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative. 

Ulterior, Guvernul va aproba mecanismul de plată/distribuire a prestaţiilor de asigurări 

sociale/prestaţiilor sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi electronice 

MPay. 

În acest sens, se va exclude obligaţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale de a contracta 

prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordării dreptului la prestaţie 

socială şi se va asigura libertatea şi comoditatea beneficiarului de a alege, la orice etapă a 

vieţii, prestatorul de servicii de plată şi modalitatea de plată prin orice instrument de plată 

legal disponibil şi în orice locaţie din ţară prin intermediul Serviciului  guvernamental de 

plăţi electronice MPay. 

Modificările propuse vor eficientiza inclusiv şi utilizarea raţională a mijloacelor 

bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Alineatul (2) al articolului 16 şi alineatul (5) al articolului 26 al Legii nr. 1544/1993 se 

propune a fi excluse, inclusiv se modifică articolul 391, deoarece este în contradicţie cu 

prevederile articolului 1 al Legii nr. 121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară 

a unor categorii de populaţie, care stabileşte că, categoriilor de persoane menţionate la 

art. 2 pct. 3), 5), 7) , 8) şi 9) a legii, alocaţia lunară de stat se stabileşte indiferent de 

faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat. 

De asemenea, articolul 60 al legii menţionate se propune a fi adus în concordanţă cu 

prevederile Hotărîrii Curţii Constituționale nr. 10 din 08.05.2018. Astfel, dreptul la 

pensie se va acorda inclusiv militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele 

organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri şi 

 familiile acestora, care şi-au stabilit domiciliul  în străinătate cu care Republica Moldova 

nu are încheiat acord cu privire la garanțiile sociale și asigurarea cu pensii a foștilor 

militari și a membrilor familiilor lor. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Conform calculului efectuat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, cheltuielile 

financiare suplimentare necesare din bugetul de stat în vederea abrogării alineatului (2) 

articolul 16 al Legii nr. 1544/1993, constituie: pentru anul 2021 – 985,0 mii lei, pentru 

anul 2022 - 992,4 mii lei, pentru anul  2023 - 999,6 mii lei. 

Totodată, pentru elaborarea şi funcţionarea web serviciului distribuirea plăţilor 

beneficiarilor de prestaţii sociale prin intermediul Serviciului guvernamental de plăţi 

electronice Mpay, sunt planificate mijloace financiare pentru anul 2020 de circa 557 mii 

lei. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



Proiectul de lege elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare, iar aprobarea 

acestuia va necesita amendareaHotărîrii Guvernuluinr. 929/2006 pentru aprobarea 

Regulamentului privind modul de plată a pensiilor stabilite în sistemul public de pensii şi 

alocaţiilor sociale de stat, Hotărîrii Guvernului nr. 78/1994 cu privire la modul de 

calculare a vechimii în muncă, stabilire şi plată a pensiilor şi indemnizaţiilor militarilor, 

persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, 

colaboratorilor Centrului Naţional Anticorupţie şi funcţionarilor publici cu statut special 

dincadrul sistemului administraţiei penitenciare cît şi alte acte normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

Anunţul privind inițierea elaborării proiectului lege pentru modificarea unor acte 

normative, precum și proiectul de lege au fostplasate pentru consultare publică, pe pagina 

web a Ministerului, la rubrica Transparență și pe portalul particip.gov.md. 

7. Constatările expertizei anticorupţie. 

În normele formulate prin proiectul supus expertizei anticorupție n-au fost identificați 

careva factori și riscuri de corupție. 

8. Constatările expertizei juridice. 

Obiecţii suplimentare nu au de formulat. 

 

 

Ministru                                                              Viorica DUMBRĂVEANU 
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